
  

                                                             

Clubreglement Klimop Pas-sage  
 
Bij aansluiting verklaart men dit reglement te hebben gelezen en goedgekeurd. Men kan dit 
reglement downloaden op https://tvooruitzicht.com/voorstelling-klimop-pas-sage/ 

Goedgekeurd op 23/03/2021 

1. Inleiding 

Klimop Pas-sage is een recreatieve en laagdrempelige sportclub voor sporters met een 
psychische kwetsbaarheid in de regio Geel. Onze club staat open voor iedereen die 
graag in beweging is. Iedere deelnemer is uniek en dat respecteren we.  
De club is aangesloten bij Parantee-Psylos en heeft de Panathlonverklaring ‘ethiek in de 
jeugdsport’ alsook het charter ‘Ook wij sporten geestig gezond’ ondertekend. 

 

2. Lidmaatschap 

De club is toegankelijk voor jongeren en volwassenen, ongeacht politieke of 
ideologische overtuiging. Lidmaatschap geeft recht tot deelname aan de trainingen en 
deelname aan de competities (van de uitgekozen sporten) of sportactiviteiten waaraan 
de club deelneemt. De trainingen verlopen volgens sportseizoen, tenzij de sporttak een 
andere planning vereist. 

Het lidmaatschap duurt telkens van 1 juli tem tot 30 juni.  Het lidgeld bedraagt 15 EURO 
per sportseizoen. Niet-leden kunnen twee maal gratis deelnemen alvorens over te gaan 
tot lidmaatschap. Wie aansluit vanaf 1 februari, betaalt een aangepast tarief tot het 
einde van het sportseizoen. Actuele tarieven vind je op https://tvooruitzicht.com – 
sportclub. 
Voor bepaalde sporttakken wordt een extra bijdrage gevraagd. 

Na betaling ontvangt het lid een lidkaart en kan hij/zij genieten van de actuele 
ledenvoordelen. Het lidgeld wordt onder geen enkele voorwaarde terugbetaald. 

 

3. Verzekering 
 
Elk lid is verzekerd voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en 
rechtsbijstand. De club ondersteunt het lid in geval van schade of ongeval. 
Ook niet leden zijn gedurende de proefles of promotionele activiteiten verzekerd voor 
lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. 
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4. Sportprogramma 

Het wekelijkse trainingsprogramma is terug te vinden op www.tvooruitzicht.com, in de 
sporthal van OPZ, ad valvas in ’t Vooruitzicht en kan opgevraagd worden bij de trainers. 

Jaarlijks wordt deelgenomen aan de verschillende activiteiten die aangeboden worden 
door Parantee-Psylos. De kalender is eveneens terug te vinden op 
www.tvooruitzicht.com - sportclub. 
 
 

5. Afspraken 
 
Sporters en trainers zijn steeds tijdig aanwezig, zodat we samen kunnen starten. 

We houden het veilig en gezond.  Elk lid draagt aangepaste kledij; juwelen en uurwerken 
worden verwijderd tijdens de trainingsuren. 

Iedereen sport naar eigen mogelijkheden. Als je nood hebt aan een pauze kan je deze 
zeker nemen. 

De club beoogt het uitoefenen van sport en ontspanning in een geest van fair-play en 
sportieve karaktervorming. We hebben respect voor elkaar. We roddelen niet, schelden 
niet, gebruiken geen geweld, geven geen negatieve opmerkingen. We luisteren naar 
mekaar en moedigen mekaar aan. 

Er worden geen beeldopnames gemaakt en/of verspreid zonder de uitdrukkelijke 
toestemming van de deelnemers. 

Alle clubleden zorgen ervoor dat de privacy van de mede-sporters bewaakt wordt. 

Elke vorm van fysieke of verbale agressie is verboden en kan leiden tot uitsluiting van 
de club. 

De gsm laten we tijdens de trainingsuren in onze sporttas zitten. 

Alcohol is niet toegestaan in de sportclub, ook niet tijdens uitstappen, tenzij 
uitdrukkelijk anders vermeld. Drugs zijn niet toegestaan. Roken kan tijdens pauzes op 
afgesproken plaatsen. 

Bij opzettelijk toebrengen van schade aan het clubmateriaal of de – infrastructuur zal 
de club de kostprijs terugvorderen. 

Het bestuur is gemachtigd alle maatregelen te treffen, teneinde een goed verloop van 
het sportseizoen te verzekeren. 

http://www.tvooruitzicht.com/
http://www.tvooruitzicht.com/


  

                                                             

 
6. Privacybepalingen 

Alle leden aanvaarden dat hun persoonsgegevens opgenomen worden in de 
ledenadministratie. De club gebruikt deze gegevens vertrouwelijk en uitsluitend voor 
statistische doeleinden, communicatie naar de leden en het verschaffen van informatie 
i.k.v. subsidieaanvragen of de verzekeraar. Klimop Pas-sage bewaart deze gegevens 
maximaal 3 jaar. Leden hebben recht op inzage en aanpassing. 

 

7. Contactinfo 

Heb je vragen over het aanbod, wil je graag meer sporten of zoek je een sportbuddy? 
Vraag het aan één van onze clubmedewerkers: 

 
Gert Hannes – 014 57 92 58 
Kristof Minnen – 014 57 91 89 
sportteam@opzgeel.be 

Actuele info vind je altijd op www.tvooruitzicht.com – sportclub 
 
 
 
Ben je niet tevreden? Heb je klachten of zie je een probleem? Wil je grensoverschrijdend 
gedrag melden? Contacteer onze vertrouwenspersoon: 

Joëlle Vekemans: joelle.Vekemans@opzgeel.be - 014 57 90 44 

 
 

Sportclub Klimop Pas-sage zet jou in beweging! 
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